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หน่วยที่ 1 
งานอาชีพในอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
หัวข้อเรื่อง 

1.  ประชาคมอาเซียน 
2. อาชีพในฝันของพลเมืองอาเซียน 
3. อาชีพที่จะเปิดเสรีให้ท างานได้ทุกประเทศในอาเซียน 
4. การใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน 
5. วิชาชีพการท่องเที่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สาระส าคัญ 
ความรู้เ           งานอาชีพที่มีประสิทธิภาพ จะต้องสะท้อนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ องค์กรและการบริหารงานใน

องค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 
ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงแต่จะประกอบอาชีพภายในประเทศเท่านั้น ยังมีการเปิดเสรีด้านอาชีพออกสู่อาเซียน เพ่ือเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่ ท าให้รู้จักพลเมืองอาเซียน อาชีพที่
จะเปิดเสรีให้ท างานได้ทุกประเทศในอาเซีย การใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวกับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และการศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (สิ่งที่ต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม เข้าด้วยกัน) 
               1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองอาเซียน แนะแนวทางการสร้างอาชีพที่จะเปิดเสรี และใช้ภาษาอังกฤษกับ
อนาคตในอาเซียนได ้
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
  (ด้านความรู้)   

            1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทปฏิบัติตนเป็นพลเมืองอาเซียน 
                 (ด้านทักษะ) 
            2.  เพ่ือให้มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตในอาเซียนได้ 
            (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
            3.  เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองอาเซียน ได้ตรงตามสมาคมอาเซียนและใช้
ภาษาอังกฤษกับอนาคตในอาเซียนได้กับการท างานในระยะยาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ3D   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

          (ด้านความรู้) 
1.   เข้าใจความส าคัญวัตถุประสงค์จัดตั้งอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 

        (ด้านทักษะ) 
              2.  บอกอาชีพที่จะเปิดเสรีของทุกประเทศในอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
              3.   เลือกอาชีพในฝันของพลเมืองอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
              4.  วิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้าสู้อาเซียนได้        
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D) 
              5.   ใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียนกับการท างานในระยะยาวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D   
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3D 
• หลักความพอประมาณ 

1.   เลือกอาชีพในฝันของพลเมืองอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
2.   เข้าใจความส าคัญวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 

• หลักความมีเหตุผล 
1.   เลือกอาชีพของพลเมืองอาเซียน 
2.   วิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้าสู้อาเซียน       
3.   บอกอาชีพที่จะเปิดเสรีของทุกประเทศในอาเซียน 
4.   กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลในการตอบค าถาม  

• หลักความมีภมูิคุ้มกัน 
1.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปิดอาชีพเสรีในสมาคมอาเซียน 
3.  ใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียนกับการท างานในระยะยาว 
4.  มีความรอบคอบในการวิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้าสู้อาเซียนได้เป็นอย่างดี 
5.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆใหอ้ยู่ในระดับพอเพียงหรอืตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดังนี ้
 

• เงื่อนไขความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจความส าคัญวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาเซียนได้อย่างถูกต้อง(ความสนใจใฝ่รู้   

ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
2.   มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเลือกอาชีพที่จะเปิดเสรีในอาเซียน  
3.   เลือกอาชีพในฝันของพลเมืองอาเซียนได้ดี 
 

• เงื่อนไขคุณธรรม 
1.  ใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียนกับการท างานในระยะยาว 
2.  เลือกประกอบอาชีพสอดคล้องกับการเปิดเสรีในอาเซียนถูกต้องคุ้มค่า ประหยัดเวลาทันต่อสมาคม
อาเซียน  (ความประหยัด) 
3.  ใช้หลักประกอบอาชีพตรงตามมาตรฐานสมาคมอาเซียน (ความซื่อสัตย์   สุจริต) 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้ / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

                1.   ความหมายและความส าคัญของประชาคมอาเซียน(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1)  
       ประชาคมอาเซียน” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและ
ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับ
ปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความ
แข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถท ามาค้าขายได้
อย่างสะดวกมากยิ่งข้ึน 
        ประชาคมอาเซียนถือก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546 จากการที่ผู้น าอาเซียนได้ร่วมลง
นามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า “ข้อตกลงบาหลี 2” เพ่ือเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคม
อาเซียน ภายในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี 2558 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 

    •  ด้านทักษะ/ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
      ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
           1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
           มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ
อย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้
ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 
          2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
         มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะ
ท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนใน
ประเทศอาเซียน 
         3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
         เพ่ือให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี 
และมีความม่ันคงทางสังคม ในตอนนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการให้บรรลุการเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในปีเป้าหมาย 2558 โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ในช่วงปลายเดือน ก.พ.2552 นี้ ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนจะรับรองแผนงานหรือแผนกิจกรรมการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
          วิชาชีพการท่องเที่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3,4) 

โดยก าหนดหลักสูตการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนส าหรับ 2 สาขา  6 แผนก  32 ต าแหน่ง  ดังนี้  
1. สาขาที่พัก  
แผนกตอนรับ  (Front Office)  

1. ผู้จัดการฝ่ายตอนรับ  
2. ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายตอนรับ  
3. พนักงานตอนรับ  
4. พนักงานรับโทรศัพท์  
5. พนักงานยกกระเป๋า  

2. แผนกแม่บ้าน (House Keeping)  
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
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ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 
ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 

1. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน  
2. ผู้จัดการฝ่ายซักรีด  
3. ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก 
4. พนักงานซักรีด  
5. พนักงานดูแลห้องพัก  
6. พนักงานท าความสะอาด  

3. แผนกประกอบอาหาร (Food Production) 
1. หัวหน้าพ่อครัว  
2. พ่อครัวแต่ละงาน  
3. ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร  
4. พ่อครัวขนมหวาน  
5. ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน  
6. งานขนมปัง  
7. งานเนื้อ  

4. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
1. ผู้อ านวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม  
2. ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม  
3. หัวหน้าพนักงานบริการ  
4. พนักงานผสมเครื่องดื่ม  
5. พนักงานบริการ  

•  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  / บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณลักษณะ  3D  

            ภาษาอังกฤษ (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 
     กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” | “ภาษาที่ใช้ใน
การท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายที่เป็นที่เข้าใจในขั้นต้นก็เป็นเพียงเรื่องของทางราชการและ
ภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น ซึ่งหากเป็นเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการท างานในโลกปัจจุบันอยู่แล้ว  
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
       
           ภาษาอังกฤษ : ในฐานะภาษาส าคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของ
โลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละ
คนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอ่ืนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจาก
ภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต  
 
       การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท างาน 

1. บุคคลที่ท างานเกี่ยวกับอาเซียน 
2. บุคคลที่ท างานในอาเซียน 
3. บุคคลที่ท างานร่วมกับเพ่ือนอาเซียน 
4. บุคคลที่มีเครือข่ายประชาคมอาเซียน 
5. บุคคลที่แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน 
6. บุคคลที่มีเพ่ือนในอาเซียน 

           7. บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ใบรายละเอียดการสอน 
      วิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ     รหัสวิชา  2001 – 1001 
                             หน่วยที ่ 1       ช่ือหน่วย งานอาชีพในอาเซียน   ผู้สอน  นายมนูญ     วินทะไชย  
     ======================================================================================= 
1. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (นักศึกษาสามารถ....)    
                      (ด้านความรู)้ 

  1. เข้าใจความส าคัญวตัถุประสงค์จัดตั้งอาเซยีนได้อย่างถูกต้อง 
             (ด้านทักษะ) 

         2.  บอกอาชีพท่ีจะเปิดเสรขีองทุกประเทศในอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
         3.   เลือกอาชีพในฝันของพลเมืองอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
         4.  วิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้าสู้อาเซียนได้        

                    (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บรูณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D) 
                                 5.   ใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียนกับการท างานในระยะยาวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D   
 2.  การน าเข้าสู่บทเรียน   (อุปกรณ์ช่วยสอน) 
          -    สื่อ powerpoint , เครื่องฉายโปรเจทเตอร์ , หนังสือเรียน วิชาความรู้เกีย่วกับงานอาชีพ      
3. ปฏิบัติการ         

เวลา   -   นาท ี 5 30 5 45 10 5 หมายเหต ุ
จุดประสงค์             

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน             
ขั้นบอกกลา่ว บรรยาย             

ถาม-ตอบ             
ศึกษาด้วยตนเอง             
สรุป             

ขั้นบรรยาย แบบสาธิต             
แบบฝึกหัด             

       ขั้นส าเร็จ             
ระดับกิจกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 

สูง             
ปานกลาง             
ต่ า             

 
 
 
 

อุปกรณ์ช่วยสอน 

เครื่องฉายโปรเจทเตอร์             
ใบความรู ้             
ใบบอกกลา่ว             
ใบงาน             
ใบทดสอบ             
ต ารา             
ของจริง,ตัวอย่าง             
อุปกรณ์การทดลอง             
เครื่องมือเครื่องจักร             
วัสดุฝึก             
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ใบกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ     รหัสวิชา  2001 – 1001                                                   
หน่วยที่   1    ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน   ระดับ  ปวช 

ล าดับขั้นการสอน การเรียนการสอน 
รายการสื่อ, 

อุปกรณ์
,เครื่องมือ 

1. ขั้นสนใจ
ปัญหา 

(Motivation) 
 

 
 
2.  ขั้นศึกษา

ข้อมูล 
 (Information) 

 
 
 
3. ขั้นพยายาม 

(Application) 
 
 
 
4. ขั้นส าเร็จผล 

(Progress) 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้พื้นฐาน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 1  งานอาชีพในอาเซียน   และ 
การให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
3.  ครูเล่าถึงอาชีพทั่วไปที่ท าในประเทศ    
4.  ครูถามนักเรียนถึงอาชีพหลักของประเทศไทยได้แก่อะไรบ้าง    
5. ผู้เรียนมีการตอบค าถามการอิสระ(Democracy ด้านประชาธิปไตย:3D)  
6.  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 1 งานอาชีพในอาเซียน      
7.  ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาในหน่วยที่  1 ตามจุดประสงค์การการเรียนรู้ เชิง
พฤติกรรม 
8.  ผู้เรียนฟังครูค าบรรยายตามเนื้อหาในสไลด์สื่อการเรียน 
9.  ผู้เรียนคิดตามและท าความเข้าใจในเนื้อหางานอาชีพในอาเซียน   
10.  จัดแบ่งกลุ่มให้ท าใบงานที่ 1  เรื่องงานอาชีพในอาเซียน   
11.   ผู้เรียนร่วนกันท าใบงานในชั้นเรียน 
12.  ครูอธิบายหลักการประกอบอาชีพในกล่มอาเซียน    
13.  ผู้เรียนมีการถาม –ตอบภายในกลุ่มอย่างอิสระ 
14.  ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมในหน่วยที่ 1 งานอาชีพในอาเซียน   
15.  ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นมีการตอบค าถามการอิสระ 
16  ครูสรุปจากที่นักศึกษาน าเสนอข้อมูลพร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติม และสรุปเนื้อหา
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคัญพร้อมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษา
เอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนอย่างสม่ าเสมอ และ
ฝึกการคิดวิเคราะห์ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอย่างแท้จริง  Drug-Free  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด : 3D  
17.  ให้แต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
18.  ตรวจแบบทดสอบ 
 

 
- เครื่องฉายโป
รเจทเตอร์ 
-  หนังสือเรียน
วิชา ความรู้
เกี่ยวกับงาน
อาชีพ      
- .ใบงาน 
-  ใบทดสอบ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
 
 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การท าใบงานร่วมกันโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  2.  การให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 
              3. การยกมือในการถาม-ตอบค าถาม 
 
 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1.  มีความตรงต่อเวลาในการเรียน (ความรับผิดชอบ) 
       2.  เลือกใช้วัสดุในงานอุตสาหกรรม   อย่างถูกต้องระเอียดรอบคอบ และประหยัดเวลาในการใช้งาน
(ความประหยัด) 
    3.   มีความเพียรพยายามใฝ่เรียนรู้ในการเรียน (ความ ขยัน ความอดทน)  
       4. ให้ความร่วมมือและความสามัคคีกับการท ากิจกรรมของส่วนรวม  
 
 
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 ปลูกฝังให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนังสืออย่างสม่ าเสมอ และฝึกการคิดวิเคราะห์ส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   (สง่ผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแท้จริง  Drug-Free  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด : 3D  
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
             1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพในอาเซียน 
             3. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 1      

 ขณะเรียน 
2. จากการจดบันทึกการบรรยายและตามสื่อการเรียนการสอน  
3. จากการถาม – ตอบค าถาม 
4.   ร่วมกันสรุปเนื้อหา งานอาชีพในอาเซียน 
5. การท าใบงานที่ 1  เรื่องอาชีพในฝันของนักเรียน  

 
 

 หลังเรียน 
             1.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
             2.  ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1.   ใบงานที่ 1 อาชีพในฝันของนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 1.  หนังสือเรียนวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมข้อที่ 1-5) 
             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นเตรียม ข้อ 1 
             3.   แบบทดสอบหลังเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นส าเร็จ ข้อ 4 
             4.  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นสรุป  ข้อ 4 
             5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ใช้ประกอบในขั้นเตรียมและ
ขั้นสรุป 
             6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใช้ประกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ข้อ 2  
             7. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใช้ประกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ข้อ 2 
 
 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
 

                         -- 
         
 
 
สื่อของจริง 
 
                          _ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
แหล่งการเรียนรู ้
    
     ในสถานศึกษา 

1. ห้องสมุด ตึกวิทยบริการ  ในหนังสือวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 

 
    นอกสถานศึกษา 

1. การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ในพื้นที่  

2. ประกอบอาชีพอิสระ 
การบูรณาการ/ความสมัพันธ์กับวิชาอื่น 
 

            1.  บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ    
            2.  บูรณาการกับวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
            3.  บูรณาการกับวิชาธุรกิจและเจ้าของประกอบการ 
            4.   บูรณาการกับวิชาวิถีธรรมวิถีไทย   ด้านการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบัติ

ตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

       ก่อนเรียน. 
                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
            ขณะเรียน 

1. แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
2. สังเกตการท างานกลุ่มในการท าใบงาน 

     
 
            หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน ใบงานที่ 1 เรื่องอาชีพในฝันของนักเรียน   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
รายละเอียดการประเมนิผลการเรียนรู ้

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 - 5) 
การวัดและประเมินผล 
1. การวัดผล  วัดผลโดยวิธีการดังนี้ 

1.1 แบบฝึกหัดปรนัย  1   ตอน  ตอนละ  5  คะแนน  รวม  5  คะแนน 
1.2 การท าใบงาเป็นกลุ่ม  5  คะแนน (การเตรียมตัว  2 คะแนน,รูปแบบการน าเสนอ  3 คะแนน) 
1.3 แบบวัดบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม รอยขีด( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

2.  การประเมินผล การประเมินโดยถือเกณฑ์ 
เกณฑ์ ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
       คะแนนระหว่าง  0 -7  คะแนน    อยู่ระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  (1) 
       คะแนนระหว่าง  8 – 10 คะแนน อยู่ระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  (2) 
       คะแนนระหว่าง  11 – 15 คะแนน อยู่ระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  (3) 
       คะแนนระหว่าง  16 – 20 คะแนน อยู่ระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  (4) 
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มจากการทดสอบก่อนเรียน ( คะแนนเต็ม  10 คะแนน) 
       คะแนนระหว่าง  0 -2  คะแนน  จัดเป็นกลุ่มอ่อน 
       คะแนนระหว่าง  3 – 4  คะแนน  จัดเป็นกลุ่มปานกลาง 
       คะแนนระหว่าง   5 – 10    คะแนน  จัดเป็นกลุ่มเก่ง 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
รายละเอียดการประเมนิผลการเรียนรู ้
       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1  เข้าใจความส าคัญวัตถุประสงค์จัดตั้งอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 

1. วิธีการประเมิน                   :     ทดสอบ                   

2. เครื่องมือ                          :      แบบฝึกหัด    อัตนัย    3  ข้อๆละ  1  คะแนน         

3.  เกณฑ์การให้คะแนน           :       เข้าใจความส าคัญวัตถุประสงค์จัดตั้งอาเซียนได้  3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       :       ผ่านระดับร้อยละ  80   
         จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2 บอกอาชีพที่จะเปิดเสรีของทุกประเทศในอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
    1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

    2.เครื่องมือ                             :   แบบฝึกหัด       อัตนัย      3  ข้อๆละ  1  คะแนน                 

    3. เกณฑ์การให้คะแนน             :  บอกอาชีพที่จะเปิดเสรีของทุกประเทศได้ 3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน          :   ผ่านระดับร้อยละ  80   
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3     เลือกอาชีพในฝันของพลเมืองอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 

1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ             

2. เครื่องมือ                          :    แบบฝึกหัด       อัตนัย  3  ข้อๆละ  1  คะแนน                            

3.  เกณฑ์การให้คะแนน            :  เลือกอาชีพในฝันของพลเมืองอาเซียนได้ 3  คะแนน     

4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน            :   ผ่านระดับร้อยละ  80    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 

16 
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ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 
ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
รายละเอียดการประเมนิผลการเรียนรู ้
              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4.  วิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้าสู้อาเซียนได้        

1. วิธีการประเมิน             :   ทดสอบ             

2. เครื่องมือ                       :    แบบฝึกหัด       อัตนัยแบบฝึกหัดที่   2      3  ข้อๆละ  1  คะแนน                            

3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   วิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้าสู้อาเซียนด้ 3  คะแนน    3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :   ผ่านระดับร้อยละ  80    
 

        จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อ    5.   ใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียนกับการท างานในระยะ
ยาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D   
 
 

1. แบบวัดบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  รอยขีด 
( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบงาน หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 
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ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
ใบงานที่ 1 
อาชีพในฝัน 
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 ใบงาน หน่วยที ่ 1  

ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
ใบงานที่ 2 

อาชีพที่จะเปิดเสรีให้ท างานได้ทุกประเทศในอาเซียน 
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 ใบงาน หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
ใบงานที่ 3 

การใช้ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน 
.............................................................................................................................. .......................................................
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 บันทึกหลังการสอน หน่วยที ่ 1  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่ 1-3 
ชื่อหน่วย  งานอาชีพในอาเซียน คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  งานอาชีพในอาเซียน จ านวนคาบ 6 
 

1.  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ปัญหาที่พบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  การแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  เรื่องที่น าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
       
 
         
 …………………………..               ………………….................                   .............................................        
(  นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ)         (                             )                 (                               ) 
         ผู้สอน                        หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                                                               
  


